
  
 

  
 » 1«ي  گزينه - 1

  .فقط تقارن محوري وجود دارد» 1«ي  ها تقارن مركزي وجود دارد، ولي در شكل گزينه ي شكل در همه
  »2« ي گزينه - 2

ي كه هاي هاي پايين و تعداد عالمت تر از عالمت اند بيش هايي كه در باال قرار گرفته ، تعداد عالمت2جز شكل  ها به در تمام شكل
  .هاي سمت چپ است تر از تعداد عالمت بيش ،اند سمت راست قرار گرفته

  » 1«ي  گزينه - 3
 دوخانه، مربع  دومثلث هر مرحله . (هستندجايي  و جابههاي ساعت در حال چرخش  ضلعي در جهت عقربه هاي داخل چند شكل

  ).كنند مي حركت خانه، دايره يك خانه و ستاره يك خانه
  » 4«ي  گزينه - 4

هاي اول و سوم ستون  خانه. باشد 13پس بايد مجموع نقاط ستون سوم نيز . تا است 13هاي اول و دوم  مجموع تعداد نقاط در ستون
13ي وسط بايد  پس خانه. نقطه دارند 5و  3ترتيب  آخر به 3 5 5( )    درست است» 4«ي  بنابراين گزينه. باشدنقطه داشته.  

  » 3«ي  گزينه - 5
  )ساعتهاي  عقربهخالف جهت . (شود جا مي جابه 7و بعد با  1، سپس با 9ثابت هستند و عدد وسط ابتدا با  3و  6، 5، 2

  » 4«ي  گزينه - 6
نيز ) پ(بنابراين در شكل . مانده سياه شده است ي باقي حذف شده است و نيمه) الف(راست شكل  ي سمت نيمه  ،)ب(در شكل 

 .شود ،          مي)ت(پس شكل . شود ي سمت چپ نيز سياه مي دايره ي سمت راست حذف و نيم دايره نيم

  » 2«ي  گزينه - 7
بنابراين در . مانند نيز ثابت باقي مي نقاط. كند درجه دوران مي 180زاويه  ، نسبت به رأس بدون درنظر گرفتن نقاط) الف(شكل 

درست » 2«   ي پس گزينه. كند مي دوراندرجه  180ي شكل نسبت به رأس زاويه،  مانده ابت مانده و باقيثشكل بعدي نيز نقاط 
  .است

  » 3«ي  گزينه - 8
ها سه نقطه  در ساير شكل .خارج دايره به همراه مركز دايره روي يك خط راست قرار دارند ي هنقط دو، »3«ي  فقط در گزينه

  .روي يك خط نيستند
  » 4«ي  گزينه - 9

مثلث سياه  گيرد و مربع سفيد رنگ در جاي مثلث سياه رنگ و در هرمرحله مربع سياه رنگ در جاي مربع سفيد رنگ قرار مي
ديگر ماند و مثلث سفيد رنگ  ي باال سمت چپ ثابت مي مثلث سفيد رنگ در گوشه. گيرد رنگ در جاي مربع سياه رنگ قرار مي

  .شود ي سفيد رنگ عوض مي در هر مرحله جايش با دايره
  » 4«ي  گزينه - 10

هاي ساعت  مثلث هر بار در خالف جهت عقربههر بار يكي افزايش يافته و  ي قبل  مرحله نسبت به مرحلهها در هر  تعداد دايره
  .پاسخ مسأله است» 4«ي  پس گزينه. كند حركت مي

 


